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  چکیده
یکی از گیاهان بومی کشور ویی و متعلق به خانواده کاسنی و از جمله گیاهان دار) Gundelia tournefortii(کنگر 

خواص  .دارد داروئی و خوراکیخشک رویش داشته که گل، برگ، دانه و ریشه آن مصرف  که در مناطق خشک و نیمه
هاي طبیعی با گیاهان موجود در رویشگاهبذور بسیاري از . اکسیدانی آن به اثبات رسیده است ضد باکتریایی و آنتی

اما زمانیکه هدف، کشت و تولید . کنند هاي طوالنی تضمین می هاي مختلف خواب، بقاي خود را براي سالتوسعه مکانیزم
زنی و یکنواخت سبز شدن مزرعه یکی از اصول مهم تولید  ن باشد افزایش درصد و سرعت جوانهزراعی این گیاها

ها تیمار. تکرار صورت گرفت 5تیمار و  6ذا بدین منظور آزمایشی در قالب طرح کامالً تصادفی با ل. شودمحسوب می
گراد و درجه سانتی 45دقیقه در دماي  60و  30، شوك حرارتی در دو زمان )رسی شده بذور پس(شامل شاهد 

روز در نظر  30زمان انجام آزمایش . هفته انتخاب گردید 6و  4، 2مدت گراد براي درجه سانتی 4سرمایی در دماي  چینه
سرمایی بذور بوده است و  زنی، بهترین تیمار چینه بین تیمارهاي انتخابی جوانهنتایج آزمایش نشان داد که از . گرفته شد

سرمایی  تیمار چینه. شوداري مشاهده  نمید ساعته و تیمار شاهد اختالف معنی در حالت کلی بین شوك حرارتی یک
ترین سرمایی دو هفته در بین تیمارها سریع تیمار چینه. زنی را داشتد جوانهشوك حرارتی بیشترین تعدانسبت به 

  .صاص دادزنی را به خود اختجوانه
  زنی، چینه سرمایی، شوك حرارتیجوانه کنگر، :کلمات کلیدي

  

  مقدمه
آن باعث گردیده که قسمت اعظم آن در  دلیل قرار گرفتن در کمربند بیابانی جهان و نیز زمین ساخت ویژه ایران به

میلیون هکتار برآورد شده  45تا  40هاي کشور حدود  مساحت تقریبی بیابان. خشک قرار گیرد اقالیم خشک و نیمه
توان نسبت به  هاي ایران از گیاهان متنوع بومی برخوردارند که با شناخت خصوصیات رویشگاهی آنها، می بیابان. است

زایی  هاي بیابان نتیجه فعالیت هاي محدود فعلی، هم بر غناي ذخائر ژنتیک کشور افزود و هم به گونه جاي کاشت آنها به
مناطق کوهستانی و استیپی ایران ترین گیاهان  گیاه کنگر یکی از فراوان .)1( به روش بیولوژیک اطمینان بیشتري کرد

 .کند از نظر آب و هوایی گیاهی بسیار کم نیاز و مقاوم به سرما و خشکی هوا بوده و تغییرات زیاد دما را تحمل می .است
  هاي عمیق و معدنی ریزشی و لغزشی را که از  این گیاه خاك. باشد اي برخوردار می کنگر از سیستم ریشه توسعه یافته
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روید، از  نها میهایی که کنگر در آ خاك. پسندد آید، می دست می هبجا شدن آنها  هاي کوهستان و جابه خرد شدن سنگ

 .شود کشی طبیعی می زهخوبی  ها به آب این گونه خاك. لحاظ مواد آلی چندان غنی نیستند و هوموس کمی دارند
این گیاه، قسمت خوراکی . کنند آوري کرده و در زمستان به دام تغذیه می دامداران، کنگر را در اواخر فصل رویش جمع

دهند که  شوند و سبزي بازارپسندي را تشکیل می هاي جوان آن است که در زیر خاك روئیده و سفید می انتهاي دمبرگ
آوري و به بازار شهرها به بهاي مناسبی عرضه  وسیله روستائیان جمع هاي آن باز شود به در فصل بهار قبل از اینکه برگ

در کشور ترکیه از شیره این  طوریکه شده بهاستفاده ) گل، برگ، ساقه، ریشه(کنگر هاي گیاه  تمام قسمتاز  .)2( شود می
 این ساقه براي در طب سنتی. )8( گیرد قرار میبرداري  بهرهان چاي مورد عنو سازي و از بذر آن به گیاه در صنایع آدامس

  مفید کلسترول خصوص به خونهاي چربی در کاهش. است  شده ذکر خون تصفیه و کبد براي محافظتی خواص گیاه
و آنتی اکسیدانتی آن به اثبات رسیده است ) 6(خواص ضدباکتریایی ). 4(شود  آترواسکلروز می از جلوگیريباعث  .است

 ).3(باشد  می اسید پالمتیک و اسید استئاریکاسید اولئیک، بذر داراي اسیدهاي چرب مانند اسید لینولیک،  .)5(
به دلیل بومی بودن گیاه و استفاده فراوان . گیاه در کشور ما صورت نگرفته استزنی این  تاکنون تحقیقاتی در مورد جوانه

سازي جهت زراعی نمودن این گیاه، حفظ ذخایر ژنتیکی اي بستردر راست، و کاربردهاي گوناگون از گیاه خوراکی ،دارویی
منظور  ، هدف از اجراي این پژوهش یافتن تیمارهاي مناسب  بهو خوراکیواسطه ارزش دارویی  به آن و توسعه صادرات

  .گیاه کنگر بودزنی  هاي بهبود درصد و سرعت جوانه بررسی روشبرطرف نمودن خواب بذر و 
  

  مواد و روشها 
 آزمایشی در قالب طرح کامال تصادفی. آوري شد جمع1386بذور از منطقه محالت استان مرکزي اوایل شهریورماه 

)CRD(  تیمارها شامل شاهد، شوك حرارتی . زنی بذور انجام گرفت تکرار بر روي جوانه 5تیمار و  6در) قرار دادن بذور
دقیقه و انتقال بالفاصله آنها به دماي زیر صفر  60دقیقه و  30گراد در دو زمان  درجه سانتی 45در انکیوباتور در دماي 

در (هفته  6و  4، 2هاي  گراد در مدت زمان درجه سانتی 4سرمایی  چینهو ) گراد براي سردکردن سریع درجه سانتی
بعد از طی این مدت بذرها را در ظروف پالستیکی کاشته و در شرایط مناسب نور و حرارت . بود) داخل سردخانه

سرمایی شده  ر چینهبذو. بذر قرار داشت 20تیمارها با پنج تکرار، که در داخل هر گلدان تعداد . قرار داده شدند) گلخانه(
مزرعه طبق شرایط طبیعی تعدادي بذر نیز در . روز به طول انجامید 30زنی  زده و جوانه کاشت، جوانه روز بعد از 3

ها با آزمون دانکن  میانگین داده. هاي آماري در قالب طرح کامال تصادفی تجزیه و تحلیل آماري شد کلیه داده. کاشته شد
انجام   MSTAT-Cافزار  ماري در این طرح با نرمکلیه محاسبات آ. یکدیگر مقایسه شدا درصد ب 5و در سطح احتمال 

   .شد
  

  نتایج و بحث
دیگر از همچون بسیاري زنی بذر کنگر  جوانهمهمترین تیمار در سرمایی  چینه هاي انجام شده نشان داد که بررسی

که  از نتایجی. زنی حاصل نگردید توفیقی در جوانه طوریکه بدون اعمال این تیمار باشد به گیاهان خانواده کاسنی می
اي رفع خواب بذر دالیل متعددي بر. یابد زنی بذر افزایش می روند جوانهسرمایی  نشان داد که در چینه ،دست آمد به

گزارش نمودند که تیمار سرما موجب ) 2001(کرم و اسالم . تیمار سرمادهی ذکر شده استگیاهان توسط پیش 
فرایند . شده که این امر منجر به رشد جنین گردید Arbutus andrachnتغییرات فیزیولوژیکی در بذرهاي مرطوب 

ممکن است که از طریق تاثیر  کند، دماي پایین نیز سرمادهی بذر تولید برخی مواد محرك رشد نظیر جبرلین را زیاد می
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هاي کاتاالز، فسفاتاز،  پذیري غشاء موجب رسیدن جیبرلین به مواضع هدف در بذر گردد، افزایش سطوح آنزیم روي نفوذ
و تشکیل اسیدهاي آمینه براي تغذیه جنین در طول رشد نیز از ) 7(آلکالین، لیپاز و پراکسیداز در بذرهاي سرمادیده 

از سوي دیگر ممکن است در اثر . دهند دنبال تیمار سرما در بذرهاي سرمادیده روي می د که بهجمله تغییراتی هستن
توانند در رفع  ، که تمامی این موارد می)9( کاهش یابد ABAبذر و یا حساسیت جنین به  ABAتیمار سرما، مقدار 

بذور بوده و براي سرمایی بهترین تیمار  چینه، گردد مالحظه می 1انطوریکه از نمودار مه .خواب بذرها نقش داشته باشند
ارهاي مبین تیاز و  شود ساعت و تیمار شاهد اختالفی مشاهده نمی یک، ساعت نیمدر حالت کلی بین شوك گرماي 

در این دست آمده  زنی بذر به میزان جوانه .باشد سرمایی دو هفته براي شکست خواب بذر مناسب می سرمایی، چینه چینه
با  .زنی را نشان داد همان میزان درصد جوانه اي  در شرایط مزرعهکاشته شده  براي بذورهمچنین . درصد بود 30آزمایش 
شود که  براي مبادرت به کشت این گیاه توصیه میدهد،  زنی پایینی از خود نشان می اینکه این گیاه درصد جوانه توجه به

با توجه به این نتایج  .زده شده در زمین اصلی اقدام کرد انهبذرها در خزانه کاشته شده و نسبت به کاشت بذرهاي جو
یکی بذرهاي کنگر احتماال به دلیل نارس بودن جنین، حضور فیزیولوژگیري گرفت که خواب  توان چنین نتیجه می

آمده  هاي غذایی براي رشد جنین پدید کننده ذخیره هاي شیمیایی فراهم هاي شیمیایی و یا اختالل در واکنش بازدارنده
هاي گیاهی خواب بذر را حذف  فیکاسیون و یا با اعمال تیمارهاي مناسب همچون هورمونتیکه توسط تیمارهاي استر

با گسترش این مطالعات قادر خواهیم بود به راهکاري موثر، کارامد و قابل اجرا براي تسهیل زراعی نمودن این گیاه . کرد
  .دست یابیم

  
  زنی در تیمارهاي مختلف مقایسه درصد جوانه -1نمودار

  
  

   منابع
  .صفحه 706. اتشارات دانشگاه تهران .)فرسایش بادي(ژئومرفولوژي کاربردي ) 1375. (احمدي، ح. 1
  .هاي پرواري و کاربرد آن در جیره بره SO2تعیین ارزش غذایی کنگر فرآوري شده با گاز .پایان نامه ارشد.کریمی، ع. 2
 .تعیین میزان چربی و ترکیب اسیدهاي چرب در چند گونـه از تیـره کاسـنی    -کارشناسی ارشد نامه  پایان. منظمی، چ. 3

1376. 

0

10

20

30

40

شاهد شوك حرارتی 
نیم ساعته

شوك حرارتی 
یک ساعته

چینه سرمایی 
دو هفته

چینه سرمایی 
چهار هفته

چینه سرمایی 
شش هفته

زنی
نه 

جوا
صد 

در

تیمارها



    ملی علوم و فناوریهاي نوین کشاورزي کنگره اولین 
  1390شهریور  21الی  19دانشگاه زنجان، 

 
 

4 
 

بر برخی از فاکتورهاي بیوشیمیایی موثر در ) Gundelia tournefortii( بررسی اثر کنگر. عسگري، ص. 4
 .112-119. فصلنامه گیاهان داروئی، سال هفتم، دوره چهارم. آترواسکلروز در مدل حیوانی

 
. Coruh N, Sag Ducog Lu Celep AG, Ozgokce F, Iscan M Antioxidant capacities of 

Gundelia tournefortii L. extracts and inhibition on glutathione-S-transferase activity. 
Food Chem (– 

. Nariman F, Eftekhar F & Habibi Z. . Antibacterial Activity of Twenty Iranian 
Plant Extracts Against Clinical Isolates of Helicobacter pylori. Iranian Journal of 
Basic Medical Sciences. Vol. , Summer  

. Karam, N.S. & M.M. Al-salem.. Breaking dormancy in Arbutus andrachne L. 
seeds by startification and gibberelic acid. Seed Science and Technology.  

. Naim M. Iraki, Omar M. Dar-Issa, and Mai El-aza. UNESCO Biotechnology 
Educational and Training Center For Palestinian Territory and Arab Countries. 
Bethlehem University. Bethlehem, Palestinian Territory. A Study of Some Factors 
Affecting Seed Germination of Gundelia tournfortii. 

. Schmitz, N.,G.H. Xia, & A.R. Kermode.  Dormancy of yallow Ceder seeds is 
terminated by gibberrllic acid in combination with fluridone or with osmotic priming 
and moist chilling. Seed Science and Technology.  


